KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE LUB NIEPUBLICZNE

Administrator danych osobowych
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat
6/12, 00-400 Warszawa (dalej „ARP S.A.”) oświadcza, że jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w odniesieniu do danych osobowych
przekazanych przez wykonawców to jest: osób fizycznych będącymi przedsiębiorcami, osób
fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu,
osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub
wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia. Z
administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem (+48) 22 695 36 00, za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając
informacje na adres ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa Centrum Bankowo Finansowe wejście „C”.

Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: Maciej Nartowski, e-mail:
iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia
obowiązków

prawnych

ciążących

na

administratorze,

w

szczególności

archiwizacyjnych, podatkowych i kontrolnych;
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
administratora danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie Zamówienia i realizacją zawartej Umowy oraz realizacją przyszłych
postępowań związanych z udzielaniem zamówień, a także ustaleniu, dochodzenia lub
obrony przez roszczeniami.
2. Zakres danych osobowych obejmuje we wszystkich trzech przypadkach: imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres
email, NIP, PESEL, adres zamieszkania albo inne dane przekazane przez wykonawcę –

jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane ARP S.A. w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie Zamówienia.
3. Przekazane przez wykonawcę dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom
trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A. może przekazywać
Państwa dane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Krajowa
Izba Odwoławcza, sądy lub organy ścigania.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie
Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że z uwagi na przepisy
prawa niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania.
Państwa prawa
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:


dostępu do swoich danych osobowych,



sprostowania (poprawienia) danych osobowych,



usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub dane
przetwarzane były niezgodnie z prawem,



ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych,

gdy

Pani/Pan

kwestionuje

prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Pani/Pan
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystania, gdy są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,


wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym
momencie, wyłącznie z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją i tylko
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO,



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Prawo zamówień publicznych
Dz.U.2019.1843) i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
Zamówienia i zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości udziału w postępowaniu, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy.
3. W przypadku udostępnienia przez wykonawcę danych osobowych swoich pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów,

dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób przez nich wskazanych ARP
S.A. prosi o poinformowanie tych osób o ich uprawnieniach określonych powyżej.

